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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์ในการทางาน
จริ งๆแล้ว ยังได้รู้บทบาทหน้าที่ของผูค้ วบคุมการสร้างจริ งๆอีกด้วย ได้รู้วา่ ผูค้ วบคุมการสร้างใน
การทางานจริ งจะต้องควบคุมดูแลการผลิตทั้งในและนอกเวลางาน เช่น คอยควบคุมดูแลให้ทุกฝ่ าย
ทางานให้ถูกต้องและเสร็ จตรงตามเวลาที่กาหนด ผูค้ วบคุมการสร้างจะต้องมีความรอบคอบในการ
ทางานมากๆ หากมีอะไรผิดพลาดจะส่ งผลเสี ยไปยังสถานประกอบ นอกจากจะเสี ยเวลาแล้ว ยังอาจ
ทาให้งบประมาณบานปลายไปอีกด้วย จากการไปสหกิจศึกษาในครั้งนี้ทาให้ได้ความรู ้เพิ่มเติมอีก
มากมาย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมก ารสร้าง ที่ได้กล่าวไว้วา่ ผูค้ วบคุมการ
สร้างคือ ผูค้ วบคุม หรื อ ผูจ้ ดั การ ผูค้ วบคุมการสร้าง ต้องควบคุมดูแลหรื อจัดการ ให้ทุกฝ่ ายทางาน
ของตนให้เสร็ จทันกาหนด
ในการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้รับงานเป็ นการผลิตมิวสิ ควีดีโอ ทาให้ได้รับ
ความรู้ในการผลิตมิวสิ ควี ดีโอมากมาย ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่แตกต่างจากที่เคยเรี ยนในมหาวิทยาลัย ถือ
เป็ นโอกาสที่ดี ที่ได้ไปทดลองผลิตมิวสิ ควีดีโอให้ศิลปิ นจริ งๆ ได้รู้วา่ มิวสิ ควีดีโอมีรูปแบบไหนบ้าง
ลักษณะมิวสิ ควีดีโอที่แท้จริ งเป็ นอย่างไร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมิวสิ ควีดีโอ ที่ได้กล่า วไว้
ว่า รู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอที่มีตวั ละครเป็ นหลักคือ ใช้ตวั ละครดาเนินเรื่ องซึ่ งตัวละครในที่น้ ี
หมายถึงตัวศิลปิ นเอง และ ลักษณะของมิวสิ ควีดีโอในปัจจุบนั เป็ นลักษณะของการโฆษณา มิวสิ ควี
ดีโอจึงกลายเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด คือ ผลิตมิวสิ ควีดีโอเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั เพลงและค่ายเพลง
นอกจากนี้ ยังทาให้รู้จกั การวางแผนก่อนการผลิตมิวสิ ควีดีโอเพื่อให้สามารถผลิตมิวสิ ควีดี
โอให้ตรงกับความต้องการของทางสถานประกอบการมากที่สุด เช่น มิวสิ ควีดีโอที่ได้ผลิตนี้มีการ
วางแผนคือ มิวสิ ควีดีโอตัวนี้ จะนาเสนอความแปลกใหม่ ทาให้ผชู ้ มเกิดความสนใจม
ากยิง่ ขึ้น
กลุ่มเป้ าหมายคือวัยรุ่ นวัยรุ่ น เนื่องจาก มิวสิ ควีดีโอตัวนี้จะนาเสนอความแปลกใหม่ของเครื่ องดนตรี
และ ช่วงอายุที่สนใจเครื่ องดนตรี มากที่สุด ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ส่ วนเรื่ องราคาจะไม่มีการเสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะหวังผลกาไรในอัลบัมต่อๆไปของศิลปิ นวงนี้ กลุ่มเป้ าหมายจะสามารถเข้าถึงได้
ตามเว็ปไซต์ต่างๆ เนื่องจากเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ ว การโปรโมท จะ โปรโมทตามเว็ปไซต์
ต่างๆรวมไปถึงการโปรโมทใน Page Facebook ของวง On bed together , Instragramโดยวิธีการโป
รโมท จะนาเสนอภาพที่ศิลปิ น ทาประโยชน์ให้ กบั สังคม เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ศิลปิ น
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด (5P) ที่ได้กล่าวไว้วา่ Product / Service (ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ ) : สิ นค้าหรื อบริ การของคุณคืออะไร มุ่งตอบสนองความต้องการหรื อช่วยแก้ปัญหา
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อะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงต้องการสิ นค้าของคุณ , Person (ใคร) : กลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร , Price
(ราคา) : มีการกาหนดราคาของสิ นค้าและบริ การไว้อย่างไร , Place (สถานที่ ) : กลุ่มลูกค้าของคุณ
จะสามารถเข้าถึง สิ นค้าและบริ การของคุณได้อย่างไร , Promotion (ส่ งเสริ มการขาย) : คุณมีการวาง
แผนการขายสิ นค้าของคุณอย่างไร ทาอย่างไรให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของคุณรู ้จกั คุณ จดจาคุณ และ
สุ ดท้ายทดลองใช้สินค้า หรื อบริ การของคุณ
โจทย์ในการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้คือ ผลิตมิวสิ ควีดีโอเพื่อแก้ปัญหาที่คนไม่
รู้จกั ศิลปิ นวง On bed together จากการที่ ได้ศึกษาหารู ปแบบมิวสิ ควีดีโอที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหานี้ ทาให้ได้รู้วา่ มิวสิ ควีดีโอไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยงั สามารถใช้เป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกด้วย และการผลิตมิวสิ ควีดีโอไม่จาเป็ นที่จะต้องเอาเพลงเป็ นจุดเด่น แต่
สามารถดึงตัวศิลปิ นขึ้น มาเป็ นจุดเด่นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด Artist Centric ที่ได้กล่าวไว้วา่
Artist Promoter ใช้ศินปิ นเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของนักร้องและผลงานเพลงให้
เป็ นที่รู้จกั ในตลาด
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาตาแหน่งหน้าที่ผคู ้ วบคุมการสร้าง
จากการที่ได้ไปสหกิจในสถานประกอบการจริ งในตาแหน่งโปรดิวเซอร์ ทาให้รู้วา่ การ
ทางานจริ งๆไม่เหมือนกับการทางานในมหาวิทยาลัย การทางานทุกอย่างในทุกๆขั้นตอนจะต้องมี
ความละเอียดและรอบคอบอย่างมาก หากเกิดข้อผิดพลาดก็จะส่ งผลให้เกิดค วามเสี ยหายกับทาง
สถานประกอบการ การที่ได้ไปสหกิจในสถานประกอบการจริ งจึงทาให้ฝึกความละเอียดและ
รอบคอบในการทางาน นอกจากนี้ยงั ฝึ กการเข้าสังคมกับคนหมู่มาก ฝึ กมารยาททางสังคม และยังได้
ฝึ กการติดต่อประสานงานกับทุกๆฝ่ ายในสถานประกอบการและนอกสถานประกอบการ ฝึ กการ
วางตัวในก ารทางาน หากจบการศึกษาไปแล้วจะต้องไปทางานในสถานประกอบการจริ งๆก็
สามารถปรับตัวได้ ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึ กความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และที่สาคัญได้
ทราบถึงความหมาย แนวคิดและหลักการในการผลิตมิวสิ ควีดีโอมากยิง่ ขึ้น
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการสหกิจศึกษาตาแหน่งหน้าที่ผคู้ วบคุมการสร้าง
ในการไปสหกิจครั้งนี้เป็ นการทางานกับสถานประกอบการจริ งๆซึ่ งบุคคลที่ไปทางานด้วย
ก็เป็ นศิลปิ นจริ งๆ บางครั้งการสื่ อสารอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องขอคาปรึ กษาจาก ผู้
นิเทศอยูบ่ ่อยครั้ง และการไปสห กิจครั้งนี้เป็ นครั้งแรกทาให้ไม่เคยมีประสบการมาก่อนจึงต้อง
ปรับตัวอย่างมาก บางอย่างก็ยงั ไม่มีความชานาญจึงทาให้รู้สึกว่าการทางานยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอกับสิ่ งที่หวังไว้

